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شبکه

ارتش به عهد خود وفا کرد؛ ساخت پل شناور به طول  140متر بین روستای سیدصالح و شهرستان کارون

آفتاب یزد -گروه ش�بکه :افراد و نیروهای
زیادی این روزها در مناطق سیل زده حضور
دارند تا ش�رایط را برای زندگی ،مهیا کنند.
از نیروهای�ی که حضور مس�تمر در مناطق
س�یلزده دارن�د ،میتوان به نی�روی ارتش
در کنار س�ایر نیروهای مس�لح اشاره کرد.
نیرویی که در شرایط بحرانی با اقداماتشان
خ�وش میدرخش�ند؛ البته بدون ش�وآف.
س�رهنگ ارتش�یای که برای س�وار شدن
م�ردم بر کامی�ون خ�ود را پ�ل میکند از
همین نمونههاس�ت .آنها حتی مردانه پای
قولی که میدهند میایستند .درست مثل
فرمانده ارتشی که به مردم خوزستان قول
س�اخت پلی را داده و گفته بود« :روزی که
وارد خوزس�تان ش�دم به ش�ما قول دادم
از اینج�ا نم�یروم تا زمانی ک�ه برایتان پل
بس�ازم .به عنوان سرباز ش�ما دستانتان را
میبوسم و در خدمتتان هستیم » تصاویر و
فیلمهای انتشار یافته از نصب پل شناور در
خوزستان توسط ارتش  ،نشان دهنده وفای
به عهدشان است.
گفتنی است که پل شناور ارتش به طول ۱۴۰
متر ب�ر روی رودخانه کارون بین روس�تای
س�ید صال�ح و شهرس�تان کارون توس�ط
ارتش جمهوری اسلامی نصب شد چرا که
پل ارتباطی روستاهای جنگیه و شهرستان
کارون به دلیل طغی�ان رودخانه قابل تردد
نیست .این پل شناور توسط گروه مهندسی
 ۴۲۲اهواز نصب ش�د .این پل شناور از نوع
پی ام پ�ی و به طول تقریبی  ۱۴۰متر و بین
شهر کوت عبداهلل و اهواز نصب شده است.
این پل برای تسریع در امر کمک رسانی به
روستاهای گرفتار در سیل انجام شده است.
> واکنش کاربران

ح�ال بار دیگ�ر ارتش با این اقدامش�ان بر
س�ر زبانها افتاده و واکنشه�ای کاربران
شبکههای اجتماعی را در پی داشته است.
یکی از کاربران در این مورد نوش�ته است:
« درود ب�ه برادران ارتش�ی که به داد مردم
میرسن»
دیگری نوشت «:درود به شرف اونایی که در
خدمت مردم هستن»
یکی دیگر از کاربران اینطور نوشت«:مردان
بزرگ و خادمان درس�کوت ش�ب .درود بر
شرف شیرمردان بیشههای سکوت»
کارب�ران دیگرگفتهان�د «:س�الها پیش تو
زم�ان جنگ من با وجودی که س�نم خیلی
کم بود یادم میاد توی اخبار نش�ون داد که
ایرانیه�ا بر روی اروند یه پل ش�ناور زدن.

شیرمردانساکت

ب�ا دیدن ای�ن فیلم یاد اون اتف�اق تو زمان
جنگ افتادم اس�مش رو گذاشته بودن پل
ش�ناور خیبر»« ،درود ب�ر ارتش جمهوری
اسلامی که همیشه در سختیها کنار ملت
بوده و هس�ت»« ،این نشان دهنده داشتن
ی�ک نظم و مهندس�ی باالس�ت  .ارتش در
کمال س�کوت و بدون هیاهو کار خودش�و
ِ
س�اخت پُ ِل
میکن�ه » « ،ش�اهكا ِر زيب�اى
ِ
مردان ارتش
توس�ط غيور
معلق ( شناور )
ِ
در خوزس�تان جهت يارى رساندن به مردم
س�يلزده عزي ِز اهواز دمتون گرم .ايول خدا
مثل زلزله سرپل
خيرتون بده
ارتش مردمى ِ
ِ
ذهاب بودين و كمك كردين حرف ندارين»،
«درود برش�رف مردهای بیادعا از ارتش�ی
وس�پاهی وبس�یجی وطلبه ومردم فداکار
ایران که درروزهای سخت کنارهم هستن»،
«کار خ�وب ارتش ب�رای مردم خوزس�تان

خ�دا خیرتون بده .ش�یرمردان س�رزمینم
خدا قوت .ب�ا زدن این پل روس�تاهایی که
در محاصره سیل بودن ،بهم پیوستن .همه
دارن کم�ک میکن�ن از پیر وج�وون زن و
مرد حتی کودک و نوجوان ان ش�اءاهلل این
س�ختی هم تموم میش�ه»« ،یاری رس�انی
ارتش به مردم س�یل زده! جای تشکر داره
که ارت�ش که متش�کل از خود ای�ن مردم
هست به یاری مردم کشورش شتافته .همه
ما از ترک و لر و لک و بلوچ و فارس و کرد و
عرب و گیلکی و مازندرانی و  ...همه ایرانی
هس�تیم و دلمون برای ایران مون میتپه و
همه در مواقع بحرانی دس�ت به دس�ت هم
میدی�م و یکدس�ت و یکدل میش�یم برای
کمک ب�ه هموطنمون! امی�دوارم که مردم
این سرزمین دیگر رنگ غم نبینند و شادی
به س�رزمین م�ون لبخند بزن�ه»« ،اتحاد و

5

سهشنبه  27فروردین1398

پدربزرگ مهربان برای امنیت نوههایش
دایناسورخرید

پ��در بزرگی که عالق��ه زیادی ب��ه نوههایش
دارد ب��رای حف��ظ امنیت آنها یک مجس��مه
به ش��کل دایناس��ور غول پیک��ر را خریداری
کرده اس��ت.به گزارش
باش��گاه خبرن��گاران،
ماج��را از ای��ن ق��رار
اس��ت که جری آدامز
در یک ح��راج خیریه
مجس��مهای به شکل
دایناس��ور و به ارتفاع
 ۴مت��ر را ب��ه قیم��ت
 ۱۶۰۰پوند خریداری
و آن را در باغچ��ه
جل��وی خانهاش نصب
ک��رد .او دارای  ۱۲نوه
است که دو تا از آنها
به بیماری اوتیس��م و
سندرم آسپرگر (نوعی

همبستگی برای کمک به مردم چقدر لذت
بخش�ه ...اجرتون ب�ا خ�دای مهربونیها»،
«در ای�ن روزها ک�ه عدهای س�یاه نمایی،
ع�دهای کم کاری ،عدهای روی موج س�یل
به فکر انتق�ام جناحی ،عده ای خودنمایی،
ع�دهای کار خدایی و باالخ�ره همه و همه
در میدان هس�تند ونیستند فرقی نمیکند
ه�ر کس ب�رای خدمت به م�ردم آمده باید
سپاس�گزارش بود اگر خالصانه بود که خدا
جزای�ش را میده�د .درود برآنهای�ی ک�ه
آمدند وکس�ی آنها را ندید .کارگری کردند
ولی کس�ی کار آنها را ندید .در هر لباس�ی
که هستیم بدانیم که خادم مردم هستیم»،
«ارتش همیشه در صحنه بود و پشت مردم
بوده در تمام صحنهها»« ،وقتی ارتش وارد
بحران میش�ه  ،ش�اهکاری خلق میکنه که
دیدهها رو خیره میکنه»

شماره5433

اختالل رش��د عصبی اس��ت که با مش��کالت
قاب��ل توج��ه در ارتباط بین ف��ردی و ارتباط
غیرکالمی مشخص میشود) مبتال هستند .او
این مجسمه غولپیکر
را خری��د و در باغچ��ه
خان��هاش نصب کرد تا
ب��ه آنها نش��ان دهد
چی��زی ب��رای ت��رس
نیس��ت و امنیت آنها
تضمی��ن میش��ود.
اکن��ون نوهه��ا ب��رای
دی��دن پدرب��زرگ ب��ا
شوق و اشتیاق خاصی
میآین��د زی��را خان��ه
را ب��ا وجود دایناس��ور
امنتری��ن م��کان در
جه��ان تصور میکنند
و در آنجا کام ً
ال آرامند.

شنای پسربچهای در تاریکی شب

کفش فروشی سیار در شهر رقه سوریه

نحوه نشستن یکی از نمایندگان در مجلس بازتاب منفی بسیاری داشت
آفتاب یزد – گروه شبکه :به تازگی تصویری
از یکی از نمایندگان مجلس منتش��ر شده که
انتقادهای زیادی را متوجه خود کرده است .این
تصوی��ر نماینده مجلس را در حالی که پایش را
روی میز گذاش��ته و موبایلش را چک میکند،
نش��ان میدهد .جال��ب اینجاس��ت این عکس
هنگامی از او گرفته ش��ده ک��ه آن روز مجلس
به بررسی مش��کالت مردم سیل زده اختصاص
داشت! از همین رو است که بسیاری را عصبانی
کرده اس��ت .حتی اگر فرض را بر این بگذاریم
که زمان استراحت نمایندگان مجلس بوده است
باز هم این نحوه نشس��تن آنهم از س��وی کسی
که به عنوان نماینده مردم ش��ناخته میش��ود،
درست نیست.

نمک پاشیدن به زخم مردم با یک عکس

> من نبودم

ام��ا ذوالقدر درب��اره این تصوی��ر در مجلس به
رویداد ۲۴گفته اس��ت «:آن عک��س من نبودم
چ��ون یادم نمیآید در این ش��رایط در مجلس
نشسته باشم ».ذوالقدر پاسخ به اینکه در عکس
کامال مشخص است که خود شما حضور دارید،
گفته است «:من چندین سال سابقه حضور در
مجلس دارم و چنین کاری نمیکنم .البته شاید
صحن علنی نب��وده و چون پاهای��م را جراحی
کردهام ،در این حالت نشسته باشم اما مطمئنم
جلوی نمایندگان اینگونه ننشس��تهام .خیلیها
گفتهاند از عکاس ش��کایت کن اما من این کار
را نکردم .خبرنگاران زیاد از من عکس میگیرند.
یکبار در هواپیما خ��واب بودم که از من عکس
گرفتند .لزومی ندارد هرجایی از کس��ی عکس
گرفته شود».
> واکنش کاربران

با این وجود کاربران زیادی با بازنشر این تصویر،
واکنشه��ای انتقادی زی��ادی را به این نماینده

مصطفی ذوالقدر:
خیلیها گفتهاند از عکاس شکایت کن اما من این کار را نکردم .خبرنگاران زیاد از
من عکس میگیرند .یکبار در هواپیما خواب بودم که از من عکس گرفتند .لزومی
ندارد هرجایی از کسی عکس گرفته شود
داشتهاند.
یکی از کاربران در این مورد نوشته است«:برای
هر یک ساعت جلسه علنی مجلس یک میلیارد
و  ۳۰۰میلیون تومان هزینه میشود» .
یکی دیگر از کاربران گفته است«:هر یک دقیقه
جلس��ه علن��ی مجل��س هزین��ه زی��ادی دارد.
هر نماینده بهطور میانگین  500میلیون تومان
ب��رای ورود به مجلس هزین��ه میکند و نکته
دردناک اینجاست که این مبالغ هزینه میشود
تا آقای نماینده در جلسه بررسی سیل  ،پا روی
پا بگذارد و گوشی بازی کند!»
دیگری نوشت «:خانه ملت یا خانه شخصی؟»

کاربری به طنز نوش��ته اس��ت «:مثبت فکر کن
ش��اید بش گفتن پاهاتو بزار رومیز میخوایم زیر
میز رو جارو بزنیم»
کاربران دیگر نوشتهاند« :بیایید درانتخابهایمان
بیشتر دقت کنیم و سلبی و قوم و قبیلهای رای
ندهی��م»« ،عجب چه خوش خی��ال! فک کنم
اینجوری الیحه تصوی��ب میکنن» «،انصافا من
پام رو یه لحظ��ه میذارم رو میز مامانم تا درجه
سیاه وکبود کردنم پیش میره »« ،نحوه نشستن
نماینده و کار کردن با گوشی اپل تو مجلسی که
هر ساعت فعالیتش میلیونها تومان آب میخوره
اون��م در حالی که اس��تان ح��وزه انتخابیه این

نماینده درگیر س��یل و آب گرفتگیه بسی جای
تاسف دارد»«،کی این صحنهها تو مجلس تموم
میش��ه؟ جالب اینه که ایش��ون نماینده منطقه
محروم هس��تند« ،»....شما هم تو محل کارتون
اینق��در راحتی��د؟»« ،میخواد برای من و ش��ما
تصمیم بگیره!»«،مدرسه که میرفتیم ،اگه یه کم
پامون رو دراز میکردیم ،مدیر و معلم مدرس��ه
قطعا ما رو دعوا میکردن��د .نمیدونم اون معلم
و مدی��ر االن کجان»« ،گفتن��د حرمت امامزاده
به متولی اس��ت .حرمت خانه ملت هم به کسی
است که عنوان وکیل مردم را یدک میکشد این
نماینده بای��د از یکایک موکالنش به خاطر این
حرکت عذرخواهی کند آنهم در نشستی که در
آن موضوع رنج مردم سیلزده دستور کار مجلس
ب��ود»« ،این آقا اگه تو اتوبوس بین ش��هری هم
اینجوری مینشس��ت قطعا راننده اتوبوس بهش
تذکر میداد که درس��ت بش��ینه»« ،بد نیست،
نمایندگان مجلس نس��بت به اعمالش��ان کمی
حساس��یت به خرج بدهند بخص��وص در حال
حاضر که حوزه انتخابیش��ون غرق در س��یالب
و تخریب اس��ت !»«،الاقل کفش��تو درمیاوردی
بع��د پاتو میزاش��تی روی می��ز»« ،مجلس را با
خانه خاله اش��تباه گرفتهاید آقای��ان .این روزها
که عدهای میان سیالب به دنبال باقیماندههای
زندگیشان هس��تند ،امثال این نماینده در خانه
ملت خستگی در میکنند « ،».این پایی که دراز
شده ،روی میزی است که روزانه برای مردم آنجا
تصمیمات سرنوش��ت س��ازی گرفته میشود»،
« ای��ن تصویر ی��ک نماینده م��ردم در مجلس
ش��ورای اس�لامی اس��ت که با خیالی آسوده و
بیتوجه به مشکالت کشور سرش توی گوشیه.
مشخص نیست آیا این شخص به وظایفش آگاه
هست یا نه .زمانیکه یه ملت دارن با جون و دل
برای رفع مش��کالت سیل زدهها تالش میکنن
نمیدونم چرا این آقا اینقدر ریلکس نشسته».

یک
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